
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA NO PENALITZACIÓ DEL JOC 

A L'ESPAI PÚBLIC  
 

APROVADA  
 

Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - 

Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament 

Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al 

Ple d’aquesta Corporació.  

  

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

  

 

L'article 30 dels Drets dels infants estipula que "L’infant té dret a l’esbarjo, al joc i a 

participar en les activitats artístiques i culturals". Una obvietat necessària de recordar en ciutats, 

com la nostra, on la  densitat urbanística i de població lligada als canvis socials i culturals sembla 

haver apartat als infants de l'espai públic per reservar el mateix exclusivament a la vida adulta.  
Aquesta afirmació no implica que no hi hagi hagut esforços per part de l'administració municipal 

perquè nens i nenes puguin tenir els seus espais de jocs reservats dins la ciutat. Pràcticament tots 

els parcs i jardins de la ciutat compten amb espais lúdics per a infants i s’han desenvolupat 

programes com el de patis oberts per oferir nous espais de lleure a la infància. Programa, per cert, 

pendent d’aplicació a tots els districtes de la ciutat d’acord amb la proposta aprovada per 

unanimitat al Ple municipal a febrer del 2016. 

Segons l’ordenança de bases de convivència democràtica a la ciutat, en el seu article 5 sobre 

“Principis generals de la convivència ciutadana democràtica a l’espai públic”, apartat a) expressa: 

 

“Totes les persones a les quals és d'aplicació la present Ordenança tenen dret a comportar-se lliurement 

als espais públics de la ciutat i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base del 

respecte democràtic a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del 

manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la convivència.” 

 

Un principi general sobre la llibertat d’acció d’aplicació també al joc infantil en qualsevol espai 

públic sempre que es respectin els altres. La seva concreció a l’article 21 de l’esmentada ordenança 

sobre la “Conservació de l’espai públic per a jocs” es dirimeix amb: 

 

1. El dret que tothom té a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació 

d'aquests, cal que s'exerceixi respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai 

afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets de la resta de persones que en fan ús. 

2. La pràctica de qualsevol joc a l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte envers les altres 

persones, al seu ús adequat, i al fet que no comportin perill per a la seva integritat física ni per als béns, 

serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 

 

A la pràctica, aquest article es tradueix amb dues infraccions recollides al Capítol III del mateix text 

marcant una sanció de 75 euros o 5 hores de compromís social per realitzar jocs en espais en què 

figuri degudament senyalitzada la seva prohibició i una sanció de 90 euros o 6 hores de compromís 

social per jugar en espais públics posant en perill la integritat física d’altres persones. 

 

Un plantejament que, si bé es justifica en l’objectiu general de l’ordenança per la convivència 

democràtica a la ciutat, no té en consideració com a dret primordial de la infància el joc en l’espai 

públic i opta pel caràcter prohibitiu i punitiu de la normativa municipal sobre l’esbarjo en l’espai 

compartit en comptes d’abordar el possible conflicte des de la pedagogia. Així, els nombrosos 



cartells de “Prohibit jugar a pilota” a la ciutat el que fan, a la pràctica, és foragitar els infants de 

determinats espais de la via pública sota amenaça de sanció i sense opció a aprendre a compartir el 

seu espai d’oci amb els altres ciutadans.  

 

Si la reflexió s’amplia envers el col·lectiu de nois i noies adolescents, ens trobem amb una 

problemàtica ampliada. I és que les zones d’oci lliure enfocades per a adolescents en l’espai públic 

estan molt limitades i condemnen als joves al sedentarisme casolà o a haver de cercar un espai 

regulat dins els equipaments esportius de la ciutat. La pràctica d’esports com el patí o nous esports 

urbans, sempre entesos en la seva pràctica al respecte a l’entorn urbà i la convivència democràtica, 

sovint no són tolerats en entorns compartits sense possibilitar alternatives.  

 

Per tot el que s’ha expressat, proposem al Ple municipal l’adopció dels següents  

  

  

ACORDS  

  

Primer. Revisió puntual de l’Ordenança bases de convivència democràtica a la 
ciutat per l’eliminació al quadre annex de sancions, Capítol III, article 21, de la 
sanció per realitzar jocs en espais en què figuri degudament senyalitzada la 
seva prohibició.  

Segon.- Traslladar el debat sobre com abordar el joc a l'espai públic a la 
Comissió ciutadana de Convivència Democràtica, als consells municipals de 
districte i al Consell d'Infància i adolescència.  

Tercer. Retirada de la via pública dels senyals de “Prohibit jugar a pilota” i 
substituir-los per senyals de “Juga amb respecte”, “Juguem plegats” amb 
explicacions pedagògiques pels infants per entendre el correcte ús de l’espai 
públic compatit allà on no es justifiqui la necessitat de la restricció, segons les 
conclusions dels debats exposats al segon acord. 

Quart. Identificar en el marc del Consell d’infància i l’adolescència espais a tots 
els districtes de la ciutat per a l’oci adolescent 

  

  

Isaac Albert i Agut       

Portaveu del GM d’ERC-MES                  

  

Terrassa, 15 de Desembre de 2016.  


